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O
„Jest czas czekania i związanych z nim nadziei. (...) Adwent jest czasem posiewu słowa

nadziei i otwierania się na Tego Kogo ono zwiastuje. (…) W Nim streszczają się wszystkie
Boże obietnice dane ludziom”. Fragment rozważań ks. prof. Andrzeja Rojewskiego, liturgi-
sty, doskonale wprowadza nas w myśl dzisiejszej liturgii. Spójrzmy najpierw na drugie czy-
tanie. Św. Jakub zachęca w nim do cierpliwego trwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystu-
sa: „Bądźcie cierpliwi i umacniajcie wasze serca, bo przyjście Pana jest już bliskie”. Za przy-
kład wytrwałości i cierpliwości winni nam służyć prorocy, którzy przemawiali w imię Pań-
skie. Jednym z proroków był Jan Chrzciciel, który został posłany, by przygotować drogę Pa-
nu. On nam przypomina, że w Osobie Jezusa wypełniają się obietnice mesjańskie z Księgi
proroka Izajasza. Wskazuje, że Chrystus nie jest jakimś wieszczem grającym na ludzkich
uczuciach i pragnącym sławy. Tym, którzy zwracają się do Niego z wiarą, udziela tego, o co
proszą. Przyszedł na ziemię, by wyzwolić ludzi od największej niewoli, jaką jest grzech. Pro-
roctwa Starego Testamentu wskazują, że tylko Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedyną szan-
są ocalenia świata. Czy ja rzeczywiście w to wierzę? Cuda, które u jednych budziły podziw,
były przecież dla innych zgorszeniem. Te cuda określały osobę Jezusa i świadczyły, że czasy
mesjańskie już nadeszły.

Jaka więc powinna być nasza postawa? Każdy z nas może być na swój sposób dla in-
nych Janem Chrzcicielem. Rodzice dla dzieci, nauczyciele dla wychowanków, dziennikarze
dla czytelników. Często próbujemy szukać innych niż Jezus wybawicieli. Szukamy wypeł-
nienia własnych proroctw, sięgając po horoskopy w poczytnych magazynach ilustrowanych,
korzystamy ze „współczesnych” proroków, za których uważamy wróżki, astrologów. Karty
tarota, wahadełka, ustawienia gwiazd i innych ciał niebieskich mają nam zapewnić znajo-
mość przyszłości? Są to szklane radości, które błyszczą przez moment, ale niosą ze sobą
udrękę. I zapominamy, kto tak naprawdę jest tym, który pomaga nam rozwiązywać życiowe
problemy, obdarza nas wolnością i radością życia. Jakże więc łatwo przychodzi nam wzmac-
niać się prostymi receptami osiągnięcia szybkiego sukcesu. I tak, z jednej strony dajemy Pa-
nu Bogu świeczkę, z drugiej zaś diabłu ogarek.

Są ludzie, którzy sami zasypali sobie drogę Adwentu, albo wykopali przepaść między
sobą a Bogiem, albo też zeszli z tej drogi na bezdroża. Teraz jest stosowny czas, aby usunąć
na swojej drodze do Boga istniejące przeszkody. Trzeba tylko zdobyć się na wysiłek i silną
wolę.

Przygotowujemy się do pamiątki Jego pierwszego przyjścia na świat jako Boga-
Człowieka. Prostujmy zatem drogi naszego codziennego życia, zasypując przepaści egoi-
zmu, niechęci i nienawiści do innych, zaniedbań w małżeństwie i rodzinie. Głośmy Ewange-
lię, radosne orędzie dobrej nowiny o zbawieniu. Promieniujmy dobrym przykładem chrześci-
jańskiego życia, byśmy byli – jak św. Jan Chrzciciel i inni prorocy – żywymi znakami obec-
ności Boga w świecie.

ks. Leszek Smoliński



WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY



Porządek nabożeństw
11.12.2022 – 18.12.2022

niedziela 11 grudnia 2022 – III Adwentu - L
08:00 Za zm. Genowefę i Karola Bulenda, Manfreda Jurecki, rodzeństwo, Wil-

helminę i Antoniego Jurecki, Antoniego Bulenda i zm. z rodzin Bulenda,
Komor, Jurecki, Cienskowski.

10:30 Za zm. rodziców Annę i Alfonsa Przybyła, Marię i Wilhelma Muszalik,
córkę Krystynę, Józefa Wycisk, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana
Mika, zm. z pokrewieństwa Przybyła-Mika i dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 12 grudnia 2022 – Dzień powszedni
12:00 Pogrzeb śp. Jana Świerczyńskiego.
17:00 (roraty) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja Tumulka z oka-
zji 55 rocznicy urodzin

wtorek 13 grudnia 2022 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17:00 (roraty) Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, Annę i Henryka Filip, Jana

Wrazidło, dziadków z 4 stron, zm. z pokrewieństwa Filip, Pater, Wrazi-
dło, Franiczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 14 grudnia 2022 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
06:45 (roraty) .......................................................................................................
czwartek 15 grudnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. męża Jerzego Mika, córkę Bogusławę, rodziców Joachi-

ma i Gertrudę Mika, Zofię, Alfonsa i Józefa, rodzeństwo i zm. z pokre-
wieństwa.

piątek 16 grudnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Władysława Budnik, rodziców Anielę i Józefa, Edwarda

Jareckiego, rodziców Stefanię i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 17 grudnia 2022 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) .......................................................................................................
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, rodziców Gertrudę i

Franciszka oraz zm. z rodzin Antosik, Duda i Stefański.
niedziela 18 grudnia 2022 – IV Adwentu
08:00 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Le-

śniok, Ryszarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. pokrewieństwo Leśniok-
Hałas-Sekuła.

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki
Bożej.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem szopek i figurek dzieciątka Jezus.



Informacje duszpasterskie
11.12.2022 – 18.12.2022

Dzisiaj kolekta na ogrzewanie. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące po-
trzeby parafii. W ubiegłą niedzielę do puszek na kościół na Wschodzie zebra-
liśmy 656,50 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele,
przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie interne-
towej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z
Ukrainy przebywających na plebanii.
Ze względu na dużą liczbę chorych rodziców i dzieci, dzisiejsze nabożeństwo
z poświęceniem i wręczeniem medalików dzieciom pierwszokomunijnym zo-
staje odwołane.

Zapraszam na codzienne roraty, w których przewodnikiem jest dzia-
dek Pana Jezusa, Św. Joachim. Jak zawsze wszystkich uczestników ro-
rat, również młodzież i dorosłych, zachęcam do przyniesienia ze sobą
światła, które jest znakiem naszego adwentowego czuwania.

Tych, których zmogła rozprzestrzeniająca się w ostatnim czasie choroba za-
chęcam do słuchania audycji roratnich w Diecezjalnym Radiu Doxa. W tym
roku ich tematyka nawiązuje do programu przygotowanego przez redakcję
Małego Gościa Niedzielnego pod hasłem „Z narodzeniem Jezusa było tak…”.
Dziennikarze naszego radia wraz z duszpasterzami i przedstawicielami z róż-
nych parafii naszej diecezji przybliżają słuchaczom tematy poruszane na
Mszach św. roratnich. W programie, oprócz rozmów, są również konkursy dla
najmłodszych. Audycja „Roraty z Radiem Doxa” emitowana jest od ponie-
działku do piątku o godz. 19:20.
W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VIII kl. przygo-
towujących się do bierzmowania.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św. Można nadal zamawiać in-
tencje Mszy św. na przyszły rok.

Dzisiaj o godzinie 16:00 w klasztorze Anuntiata w Raciborzu odbędzie się ko-
lejne spotkanie rodzin. Będzie miało formę warsztatów dla małżonków i
dzieci.
W przyszłą sobotę (17.12) o godz. 19:30 w kościele p.w. Najśw. Serca Pana
Jezusa w Raciborzu odbędzie się kolejny Raciborski Wieczór Uwielbienia.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

prosimy następne rodziny z kolejki.


